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 -طوفان نوح، سرگذشتی کاملن خيالی و اسطوره ای ست که از اسطوره های ماقبل خود به اديان سامیِ  توحيدی " افسانه"اسطوره يا 

نيز، . به دليل آشنايی همگان با شرح داستان، در اين مقال از بازخوانی تمامی آن در می گذريم. راه يافته است -يهود، مسيحيت و اسالم 
از ميان پنجاه ميليارد نوع موجود "براين نيستيم که با مقايسه ای تطبيقی و علمی، بپرسيم که مثلن چگونه جناب نوح موفق شده اند 

زنده ای که بر روی کره زمين زندگی می کرده اند و بدليل انقراض بخش اعظمی از اين مجموعه عظيم، مجموعه ای باز عظيم مشتمل بر 
را، از هرگونه يک جفت گرد آوری و " چهل ميليون گونه موجود زنده ای که بوسيله دانشمندان علوم طبيعی به دقت طبقه بندی شده اند
چگونه غذا و آب اين حيوانات را تأمين ! در يک کشتی آنهم به طول سيصد ذراع و عرض پنجاه ذراع و ارتفاع سی ذراع نگهداری کرده باشد؟

که در بعضی از نقاط اش حتی بيش از اين مدت  -کرده است؟ يا چگونه ممکن است که با ريزش چهل شبانه روز باران، تمامی کره زمينی 
قرن قبل از ميالد مسيح در  ٢٢و يا اينکه چگونه ممکن است طوفانی که در ! را آب پوشانيده باشد؟ -و مقدار در طول سال باران می بارد 

!) يعنی هفت قرن قبل از طوفان نوح(قرن پيش از ميالد مسيح ٢٩را که " کئوپس"کره زمين روی داده، اهرام ثالثه و هرم معروف و بزرگ آن 
ساختش به پايان رسيده، از بين نبرده باشد و مجموعه آثار موجود در اهرام از جمله موميائی ها و سنگنبشته ها و ديگر اشياء متعلق به 

و طرح ديگر ! ... ساخته بودند" ضد آب"پس اگر چنين است، البد مصريان اهرام را ! دوران فراعنه را همانطور سالم باقی گذارده باشد؟
 .سئواالتی از اين دست، هيچيک علت نگارش اين نوشتار نيستند

که شايد  -"حماسه گيلگمش"قصد، نشان دادن اين واقعيت است که داستان اسطوره ای طوفان نوح، داستانی ست که دقيقن از روی 
 .برداشت شده است -باستانی ترين اثر ادبی مدّون در تمدنهای بين النهرين باشد 

که اول !) که ثابت کرديم تنها يک افسانه است و نه واقعه( طوفان نوح واقعه ای ست:" که باور دارند -بر خالف نظر مدعيان اديان سامی 
کشف مدارک باستانشناسی کاملن مستند بر اين  -" بار خبر آن در تورات ثبت شده و خود خبر را نيز خداوند به اطالع پيامبرانش رسانيده

ادعا خط بطالن کشيده و آشکارا ثابت می کند که بسيار پيشتر از تاريخ تدوين تورات، اين افسانه از داستانهای رايج بين النهرين بوده 
 .است

 
، و  Sir G. Smithاسميت . سر جتوسط هيئت باستانشناسان انگليسی به سرپرستی " لوحه های بابلی"، کشف ١٨٧٢در سال 

منبع اصلی  -متنی ادبی که در اواخر هزاره دوم پيش از ميالد تنظيم گرديده  -" حماسه گيلگمش"سپس ترجمه شان نشان داد که 
همچنين آنان با ترجمه ديگر الواح دريافتند که خود حماسه گيلگمش نيز اقتباس آشکاری ست از . اقتباس اسطوره طوفان نوح می باشد

 .يک منظومه قديمی تر سومری که حدود چهار هزار سال قبل از آن سروده شده است
اين الواح که يازده عدد هستند، حاوی بخش عمده اساطير بين النهرين می باشند که لوح آخر، اختصاص به داستانی دارد که دقيقن منبع 

د ر لندن منتشر گرديد و همانگونه که پيش بينی می  ١٩٦٩اين لوح به طور کامل در سال . اقتباس افسانه طوفان نوح اديان سامی است
 ...و . شد، اعتراض گسترده محافل مذهبی را برانگيخت

ی طوفان نوح می خوانند، قسمت پايانی "واقعه"ای که آنرا " افسانه"در راستای روشن ساختن واقعيت ماجرا و نيز بازبينی ريشه های 
حماسه گيلگمش را عينن نقل می کنيم تا خود خوانندگان با داستان طوفان نوح مقايسه اش کرده، تشابهات انکارناپذير اين دو داستان 

: اسطوره ای را بهتر دريابند

اندکی ديگر پرستوئی را . رفت و بازگشت. در آغاز هفتمين روز طوفان، کبوتری را از کشتی بيرون آوردم و پرواز دادم...
بار ديگر کالغی را بيرون آوردم و . او نيز رفت و بازگشت، زيرا جائی برای نشستن نيافته بود. بيرون آوردم و پرواز دادم

آنوقت گوشت قربانی را بر باالی . خورد و بازيگوشی کرد ولی بازنگشت. رفت و ديد که آبها فرو نشسته بودند. پرواز دادم
 .کوهی که کشتی بر آن نشسته بود روی آتش گذاشتم و خدايان بوی دلپذيرش را شنيدند

 : توضيحات
 .مراجعه شود" ٢١و  ٢٠سفر پيدايش، باب هشتم، "برای مطابقت دادن اين قسمت از داستان به » 
 .می باشد ٢٨٤ترجمه فارسی داستان برگرفته از ترجمه دکتر شجاع الدين شفا در تولدی ديگر ص » 
  www.wsu.edu/~dee/MESO/GILG.HTM: به زبان انگليسی Gilgamesh" حماسه گيلگمش"متن اصلی الواح يازده گانه بين النهرين و » 
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